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Informacione për vaksinimin “Covid-19”  

A këshillohet një vaksinim në pranverë/verë? 
Në pranverë/verë të vitit 2023 parimisht nuk këshillohet asnjë 
vaksinim kundër Covid-19. Pothuajse të gjithë personat në 
Zvicër janë të vaksinuar dhe/ose kanë kaluar Covid-19. 
Sistemi i tyre imun është marrë përkatësisht me virusin 
Corona. Në pranverë/verë të vitit 2023 ka të ngjarë se virusi 
Corona të qarkullojë më pak. Variantet aktuale të virusit 
shkaktojnë, përveç kësaj, ecuri më të buta sëmundjeje. Për 
vjeshtën e vitit 2023 këshillimi për vaksinim do të vlerësohet 
përsëri dhe do të përshtatet përkatësisht. 
 
Çfarë vlen për persona të rrezikuar në mënyrë të veçantë? 
Edhe personave të rrezikuar në mënyrë të veçantë 
momentalisht nuk iu këshillohet parimisht asnjë vaksinim 
kundër Covid-19. Por ata mund të marrin, sipas marrëveshjes 
individuale me mjeken ose mjekun e tyre, një vaksinim. 
Vaksinimi mund të jetë në raste individuale i dobishëm, sepse 
ai përmirëson mbrojtjen nga sëmundja e rëndë për disa muaj. 
Kjo vlen pavarësisht nga numri i vaksinimeve, të cilat ju tanimë 
i keni marrë gjithsej. 
Në personat e rrezikuar në mënyrë të veçantë bëjnë pjesë:  
 Personat nga mosha 65 vjeç 
 Personat nga mosha 16 vjeç me një sëmundje kronike1  
 Personat nga mosha 16 vjeç me trisomi 21 
 Shtatzënat 

Nëse në pranverë/verë të vitit 2023 bëhet e dukshme një valë 
infeksioni, rekomandimi për vaksinim do të përshtatej.   

Nëse mjekja juaj ose mjeku juaj ju rekomandon 
vaksinimin kundër Covid-19, atëherë vlen 

Momenti i vaksinimit: 
Vaksinimi kundër Covid-19 mund të bëhet nga 4-6 muaj pas 
vaksinimit të fundit ose nga 4-6 muaj pas një infeksioni të njohur 
me virusin korona. Vaksinime të tjera me lëndë të tjera të 
çaktivizuara të vaksinimit  mund të bëhen para, në të njëjtën 
kohë me një vaksinim “Covid-19” ose pas kësaj. 

Vaksina: 
Lini që të vaksinoheni me përparësi me një lëndë mRNA 
vaksinimi (bivalente) të përshtatur me variantin ose me 
vaksinën e proteinës “Novavax”. Gjatë kësaj nuk ka rëndësi 
se me cilën lëndë vaksinimi u bënë vaksinat e deritanishme. 
Edhe lëndët monovalente mRNA të vaksinimit vazhdojnë të 
ofrojnë edhe më tej mbrojtje të mirë kundër ecurive të rënda 
me shtrime në spital. 

 
1  Listën e hollësishme të sëmundjeve e gjeni nën: 

Kategoritë e personave të rrezikuar në mënyrë të veçantë  

E rëndësishme: Shtatzëna dhe gjidhënëse si dhe persona me 
sistem imuniteti të dobësuar rëndë do të duhej të linin të 
vaksinoheshin me një lëndë mRNA vaksinimi. 

Alergji: Nëse ju keni alergji të vërtetuara ndaj komponentëve 
të lëndës së vaksinimit, lini të këshilloheni nga një alergologe 
ose një alergolog. 

Efekte anësore të mundshme: 
Mund të ketë efekte anësore në rast të çdo vaksinimi. Në 
shumicën e rasteve ato janë të dobëta deri në moderate dhe 
mbarojnë shpejt. 
Në efekte anësore më të shpeshta bëjnë pjesë reaksione në 
vendin e injektimit si dhimbje, skuqje dhe ënjtje si dhe dhimbje 
koke dhe lodhje. Përveç kësaj mund të shfaqet dhimbje 
muskujsh dhe gjymtyrësh dhe simptoma të përgjithshme si të 
dridhura, ndjesi të temperaturës ose temperaturë. 

Shumë rrallë ka efekte anësore të rënda. Kështu tek persona të 
veçantë ndodh një reaksion alergjik i rëndë menjëherë pas 
vaksinimit. Për shembull në një ënjtje, skuqje, kruajtje ose 
vështirësi frymëmarrjeje. Në raste shumë të rralla u vunë re 
brenda 14 ditëve pas vaksinimit infeksione të muskulit të 
zemrës ose perikardit që zakonisht ishin të lehta dhe mund të 
trajtoheshin mirë. Simptoma tipike të një infeksioni të muskulit 
të zemrës janë dhimbje gjoksi, vështirësi në frymëmarrje dhe 
aritmi e fortë, në pjesën më të madhe të kohës brenda 2 javësh 
pas vaksinimit.  
Në rast të simptomave të tilla drejtojuni menjëherë mjekes suaj 
ose mjekut tuaj. 

Kostot:  
Një vaksinim i këshilluar nga mjekja juaj ose mjeku juaj është 
pa pagesë për ju dhe merret përsipër nga sigurimi i detyruar i 
shërbimit për sëmundje. 
 
 
 
 
 
 
 

• Në pranverën/verën e vitit 2023 parimisht nuk këshillohet asnjë vaksinim kundër Covid-19. 

• Personat e rrezikuar në mënyrë të veçantë sipas marrëveshjes individuale me mjeken ose mjekun e tyre mund të marrin një 
vaksinim.infeksioneve me sëmundje të lehtë. Rreziku i një sëmundjeje të rëndë për personat e vaksinuar në këtë grup është 
shumë i ulët. 

Më të rëndësishmet shkurtimisht 

Informacione të mëtejshme 

Infoline Coronavirus: +41 58 463 00 00 
→www.foph-coronavirus.ch/vaccination 

→How does the vaccination work?  

→ Frequently asked questions (FAQs) (admin.ch) 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/kategorien-besonders-gefaehrdete-personen.pdf.download.pdf/Kategorien%20besonders%20gefaehrdeter%20Personen.pdf
http://www.foph-coronavirus.ch/vaccination
https://foph-coronavirus.ch/vaccination/how-does-vaccination-work/
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/covid/en/faq-category/7122

	A këshillohet një vaksinim në pranverë/verë?
	Nëse mjekja juaj ose mjeku juaj ju rekomandon vaksinimin kundër Covid-19, atëherë vlen
	Efekte anësore të mundshme:

